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Onderwerp

Bedrijfsmelding Chemours

Geachte Statenleden,

Op maandagavond22juli20l9 heeft Chemours bijde DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

gemeld dat er een storing in de Thermal Converter is opgetreden. De Thermal Convertor (TC) is

een nageschakelde techniek waarin schadelijke stoffen, waaronder perfluorisobuteen (PFIB),

verbrand worden zodat de emissie daarvan geminimaliseerd wordt. Als de TC om wat voor reden

uitvalt, wordt de emissie direct tijdelijk omgeleid naar de 46 meter hoge schoorsteen. Om die

emissie te stoppen, dient direct na het uitvallen van de TC het conform vergunning

voorgeschreven start-, stop- en storingsprotocol gevolgd te worden. Ook moet het uitvallen van

de TC gemeld worden bij de DCMR. U bent hierover met de Lid GS brief van 21 september 2017

geÏnformeerd.

Onderzoek voorval

Uit gegevens van Chemours blijkt dat door het uitvallen van de TC tot het moment dat de

betreffende HFP fabriek is stilgelegd circa 700 gram PFIB is vrijgekomen. Chemours monitort

continu de emissie van PFIB. Daartoe zijn 130 meetpunten op het terrein aanwezig. Chemours

heeft aangegeven dat bij dit voorval geen PFIB is gedetecteerd.

Voorlopige conclusie
De voorlopige conclusie van DCMR is dat Chemours heeft gehandeld conform de vigerende

Wabo vergunning. Het voorgeschreven protocol is gevolgd en er is tijdig gemeld. Op leefniveau is

geen PFIB gedetecteerd en effecten buiten inrichting zijn niet te verwachten. Aan Chemours

wordt opgedragen een gedegen ondezoek naar dit voorval uit te voeren en daarover aan DCMR

te rapporteren.

Aanscherping omgevingsvergunning

Om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de TC te garanderen is in de huidige Wabo

vergunning vastgelegd dat de TC vanaf 2018 een venarerkingsrendement van ten minste 95%

dient te hebben. Dit wordt jaarlijks door DCMR gecontroleerd.
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Het beleid van de provincie Zuid-Holland is erop gericht emissies van'zeet zorgwekkende

stoffen' zoals PFIB zoveel mogelijk te minimaliseren. Met de Lid GS brief van 5 juni 2019 bent u

geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om de emissie door Chemours van

onder andere PFIB op termijn met 99% te reduceren. De ontwerpbeschikking hiervoor ligt sinds 6

juni 2019 ter inzage.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

F. Vermeulen
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